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                                                                                                                Dublin, İrlanda 

 

İrlanda ‘Türkiye Günü’ Etkinliği  

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 

 

Sayın Bakanlar;  

Saygıdeğer Büyükelçiler; 

İrlanda ve Türk İş Dünyalarının Saygın Temsilcileri; 

Kıymetli Katılımcılar; 

Öncelikle hepinizi şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyorum.  

Bugün DEİK ve Enterprise Ireland’ın ortaklaşa düzenlediği ‘Türkiye Günü’ etkinliğinde, 

Dublin’de bir araya gelmiş bulunuyoruz.  

Bu vesileyle sözlerimin başında, toplantımıza teşrifleriniz için hepinize şükranlarımızı arz 

ediyorum.  

 

Kıymetli Katılımcılar;  

Türkiye ve İrlanda eski ama ‘eskimeyen iki dost’ ülke.  

Müsaadenizle sözlerime, ülkelerimiz arasındaki geçmişin, 19’uncu yüzyıla dayandığından 

bahsederek başlamak istiyorum.  

Osmanlı’nın ‘Avrupa’nın Hasta Adamı’ olarak görüldüğü;  

Dört bir taraftan saldırı altında olduğu; 

Ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Osmanlı Sultanı Abdülmecid, 

İrlanda’da yaşanan ve halkın neredeyse tamamını etkileyen ‘Büyük Kıtlık’ ile mücadelede 

büyük bir cömertlik göstermiş ve Türk milleti adına İrlanda’ya maddi yardımda bulunmak 

istemiş. 

Hatta dönemin İngiliz Kraliçesi yardım miktarını çok bulduğu için Sultan Abdülmecid, gıda 

yüklü 5 gemiyi 1.600 deniz mili mesafeye gizlice göndermiş ve o dönemde İrlanda halkına 

yardımcı olmuştur.  

 



 

 

 

 

Zamanın her türlü siyasi, coğrafi ve teknik güçlerine rağmen Osmanlı Sultanı’nın Türklük 

ve İslam adına göstermiş olduğu bu cömert, içten dayanışma, ülkelerimiz arasındaki 

sıkı dostluğun da temelini oluşturdu.  

Öyle ki, 20’nci yüzyılın başında, Lozan Barış Konferansı’nda Avrupalı temsilciler Türkiye 

aleyhinde oy verirken, İrlanda temsilcisi her oylamada Türkiye’nin lehine oy kullanır.  

Sebebini sorduğunda ise İrlanda temsilcisi; “Böyle yapmaya mecburum. Benim gibi her 

İrlandalı da buna mecburdur. Kıtlık sırasında hiçbir Avrupalıdan yardım ve destek 

görmezken, Osmanlı Atalarınız, yardım olarak hem para, hem de gemiler dolusu bize erzak 

gönderdiler (...) Sizler her zaman desteklenmeye lâyık bir milletsiniz” der.  

 

Sayın Bakanlarım;  

Kıymetli Misafirler;  

Hem coğrafi, hem de kültürel olarak birbirinden uzak olan iki ülkenin,  zor zamanlarında, 

hiçbir siyasi çıkar beklentisi olmadan birbirine yardım etmesi maalesef görmeye alışkın 

olduğumuz refleksler değil. 

Hele ki son yıllarda... 

İşte bu noktada hepimizin görevi bence şudur:  

Türkiye ve İrlanda’nın dünyaya örnek teşkil etmesi gereken bu muhabbetini, ecdadımız 

Osmanlı’nın büyüklüğünü ve şefkatini dünya insanlarına göstermek ve bu güzellikleri genç 

nesillere aktarmaktır. 

Umarım en azından bu şekilde Atalarımızın bize bırakmış olduğu bu kültür ve medeniyet 

mirasına sahip çıkabiliriz. 

Dolayısıyla ileriye dönük birlikte yürüyeceğimiz yolda çok önemli bir adım olduğunu 

düşündüğümüz ‘Türkiye Günü’ etkinliğinin düzenlenmesinde emekleri geçen, başta İş 

Konseyi Başkanımız Hakan Karaalioğlu ile Karşı Kanat Kuruluşumuz Enterprise Ireland 

Başkanı Kevin Sherry olmak üzere, tüm ekiplerini can-ı gönülden bir kez daha tebrik 

ediyorum.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Kıymetli Katılımcılar; 

Sözlerime son vermeden, kurumumuz DEİK ile ilgili bilgi vermek isterim.  

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yönlendirmek amacıyla, 1986 yılında kurulmuş 

olan DEİK Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş bir kurum. 

Faaliyetlerimizi, belkemiğimizi oluşturan 127’si ülke bazlı, 134 İş Konseyimiz ileyürütüyoruz.  

DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi (1994) bunlardan sadece bir tanesi. 

İş Konseyimiz, ülkelerimiz arasında ticari ve sınai işbirliği ile ortak yatırımların arttırılması 

amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.  

Geçen sene Mayıs ayında Enterprise Ireland ile ticareti geliştirmek amacıyla bir 

mutabakat anlaşması imzalamıştık.  

Bugün kutladığımız “Türkiye Günü” organizasyonu da, bu çalışmanın bir meyvesi. 

Ancak bizlerin ticaret ve yatırımlar noktasında daha fazla ortaklık kurması gerekiyor. Bu 

çerçevede 2014 yılında ülke ekonomilerimiz arasında tesis edilen JETCO mekanizmasını 

daha etkin kullanmamıza ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.  

Bakınız, ikili ticaret hacmimiz 2016 yılı itibariyle sadece 1,3 milyar Avro.  

Bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün mü?  

Elbette değil. Hele ki ’iki eskimeyen dost ülke’ için.  

Bizlerin aramızdaki yatırım ilişkilerini ve know-how paylaşımını artırması gerekiyor. Pek çok 

sektörün çeşitli ve sürdürülebilir ekonomik ilişkiler için büyük potansiyel taşıdığına inanıyoruz.  

İrlanda, teknoloji ve inovasyonun Avrupa’daki merkezi.  

Bu alanlarda yüksek yatırımlar ile öne çıkmış bir ülke. Apple, Google, Facebook gibi birçok 

uluslarası dev şirkete ve bu şirketlerde çalışan dünyanın dört bir yanından gelmiş onbinlerce 

ex-pat’a ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda, bizlerin, İrlanda’nın uzmanlığından ve bilgisinden 

faydalanmamız gerektiğine inanıyorum. Hele ki nüfusumuzun yaklaşık yarısının 30 yaş altı 

genç ve dinamik kişilerden oluştuğu ve her yıl iş arenasına 700-750 bin gencimizin katıldığı 

düşünülürse, bu alandaki işbirliği çok daha fazla önem taşıyor. 

 



 

 

 

 

Ayrıca Türkiye’nin müteahhitlik hizmetlerinde dünya çapındaki büyüklüğü ve tecrübesiyle, 

İrlanda’nın 30.000’e varan konut ihtiyacını rahatlıkla giderebilecek potansiyele ve kabiliyete 

sahip bir ülke olduğunu da bu noktada hatırlatmak lazım. 

 

Değerli Katılımcılar; 

Sözlerimin sonunda, ‘Türkiye Günü’ etkinliğimize katılarak, bizleri şereflendiren Değerli 

Bakanlarımız başta olmak üzere, Türk ve İrlanda iş dünyalarının kıymetli temsilcilerine bir 

kez daha teşekkür ediyorum.  

Bu etkinliğin ülkelerimiz arasında, geçmişi çok eskiye dayanan dostluğumuzu daha fazla 

perçinlemesini temenni ederek, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 


